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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

คณะเซอร์ร่าบางแสน เขา้ร่วมพธิีมสิซาปฏญิาณตนตลอดชพี สมาชกิ 3 คนของคณะเยสุอติ คุณพ่อสายชล 
คนัยุไล (อดตีเจา้อาวาสวดับางแสน) คุณพ่อวนิัย  บุญลอื และคุณพ่อพเิชฐ แสงเทยีน ทีว่ดับา้นเซเวยีร์ 

กรุงเทพฯ เม ือ่ที ่10 ธันวาคม 2563 

   

   

   

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลูรด์ 

ปีท่ี  26  ฉบบัท่ี  1347    วนัอาทิตยท่ี์     20    ธนัวาคม    2563/2020 

 เชิญชวนเราเปิดใจรบัพระวาจา ในสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงกระท าในชวีติของพระนางมารีย์"พระจติ
เจา้ลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระเจา้ปกคลุมท่าน บุตรทีเ่กดิมาจะเป็นผู้ศกัดิส์ทิธิแ์ละจะรับ
นามว่า บุตรของพระเจา้" 
     เพื่อเราจะได้เข้าใจในพระวาจา ทีพ่ระเจา้ทรงกระท าต่อบุคคลทีไ่ดร้ับเลอืกสรร พระเจา้จะทรง
เผยแสดง ทรงน าทาง และอวยพรเขาเหล่านัน้เสมอไม่ขาดตกบกพร่อง โดยบุคคลทีไ่ดร้ับเลอืกสรรนัน้ 
มคีวามเชือ่และน้อมรับข่าวดขีองพระองค์ 
      ดงันัน้ให้เราตัง้ใจท าตามพระวาจา โดยการรับรู้ถงึการประทบัอยู่ของพระเจา้ โดยทางพระ
เยซูคริสตเจา้ในชวีติของเรา ผ่านทางความเชือ่ น้อมรับพระประสงค์ และรบัใช้พระเจา้ โดยการรบัใช้เพ ือ่น
พีน้่องทีต่ า่ต้อย     

“ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชข้ององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ขอใหเ้ป็นไปกบัขา้พเจา้ตามวาจาของท่านเถิด” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งน่ารูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

      สปัดาหท่ี์  4   เตรียมรับเสดจ็  
          สปัดาห์สีร่ับพระองค์ทรงประสูติ             บริสุทธิเ์พริศแพร้วในรางหญา้ 
ดว้ยยนิยอมถ่อมองค์ทรงเกดิมา                      เพยีงโคลาแกะน้อยคอยอยู่ปรน 
          พระผู้น าความรอดใหม้นุษย์                   พระวญิญาณบริสุทธิม์สิ ิ้นสูญ 
พระผู้ทรงเจดิจรัสแจ่มจ ารูญ                             โลกเพิม่พูนสุขล ้าเพราะพระองค์    

สญัลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous  Objects )   
 ท่ีบรรจุพระธาตุ ( Reliquary )  เป็นภาชนะส าหรับบรรจุพระสรีรธาตุเพือ่
เกบ็รักษา  หรือน าออกมาใหป้ระชาชนชม  ทีบ่รรจุพระธาตุท าจากวสัดุชนิดใดก็
ไดแ้ละมรูีปทรงอย่างไรกไ็ด ้ แต่ตามปกติแลว้มกัมรูีปทรงเหมอืนสรรีธาตุทีบ่รรจุ
อยู่ขา้งใน 

        
        

วนัจนัทร์ที ่ 21  ธ.ค.20     ระลกึถงึ  น.เปโตร คานีซอีสั พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจกัร 
วนัพุธที ่23 ธ.ค.20            ระลกึถงึ   น.ยอห์น แห่งเคนตี้  พระสงฆ์  
วนัศุกร์ที ่25 ธ.ค.20         วนัสมโภชพระคริสตสมภพ 
วนัเสาร์ที ่26 ธ.ค.20         ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสกัข ี
วนัอาทติย์ที ่ 27  ธ.ค.20    ฉลองครอบครัวศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจา้ พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ                                                                                    
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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

ผู้แทนสภาเเซอร์ร่าประเทศไทย เพือ่นคณะเซอร์ร่าบางแสน ผู้แทนคุณพ่อเจา้อาวาสและพีน่้องวดับางแสน  
ร่วมใจส่งคุณแม่ประหยดั ศรีบวัเอ ีย่ม มารดาของคุณกาญจนา ศรีบวัเอ ีย่ม สู่ออ้มกอดพระเจา้  

ทีว่ดันักบุญเทเรซา หนองจอก เม ือ่ 14 ธ.ค. 2563 

   
 

     
 

   

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12667-21dec20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12682-9dec20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12531-23dec20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12529-25dec20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12528-26dec20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12527-27dec20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที่ 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทิตย ์ พธิบูีชาขอบพระคุณ   ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศุกรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

ประชาสัมพันธ ์มิสซา 
วันจันทรท์ี่ 21 ธันวาคม  ไม่มีมิสซา…. ไปถวายมิสซาปลงศพญาติ 
วันอังคารที่ 22 - วันพุธที่ 23 ธันวาคม เวลา 11.00 น.  มิสซา  
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม เวลา 20.00 น. แห่พระกุมาร และมิสซาค ่าคืน สมโภชคริสตม์าส 
วันศุกรท์ี่ 25 ธันวาคม วันสมโภชฯ  

เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย 
เวลา 18.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ 

วันเสารท์ี่ 26 ธันวาคม เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมิสซา 
วันอาทิตย ์ที่ 27 ธันวาคม 

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

ภารกิจแห่งรกัท่ีพระองคท์ าเป็นแบบอย่าง 

*** เม ือ่ประชาชนเหน็คนใบพู้ดได ้คนขาพกิารหายเป็นปกติ คนง่อยเดนิได ้คนตาบอดมองเหน็ได ้ต่าง
ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจา้แห่งอสิราเอล...(มธ 15:29-37) 
          พระเจา้ทรงเมตตาเป็นพเิศษแก่บุคคลชายขอบ ผู้ต ่าตอ้ย ทีถู่กเอารัดเอาเปรียบ ไม่มใีคร
สน … น่ีคือภารกิจแห่งรกัท่ีพระองค์ท าเป็นแบบอย่างให้เราเห็นและเพ่ือปฏิบติัตาม …หลายครัง้
คนทีต่้องการความรัก ความเอาใจใส่อาจเป็นคนใกลต้ัวเราย่อมเป็นได้ … 

*** ให้กิจการดีท่ีเราปฏิบติั ท าให้ผู้คนรู้จกัพระเจ้า... 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน่้องทีร่ัก ในอกี 1 สปัดาห์ วนัเวลาจะน าพาเราไปถึงการฉลองคริสต์มาสอกีวาระหนึง่ 
เป็นครัง้ทีเ่ท่าไร เรากไ็ม่ไดน้ับ… ผ่านมาแลว้กผ่็านไป…. และหากเราไม่ใส่ใจ สปัดาห์
ต่อจากนัน้ กจ็ะท าใหเ้ราหนัไปสนใจ เตรียมฉลองปีใหม่… แลว้เรากจ็ะกลบัเขา้สู่วงจร
เดมิ ๆ คอื… ฉลองปีใหม่ปีแลว้ปีเลา่ เรากย็งัด าเนินชวีติเป็นแบบตัวตนคนเดมิ…. เป็น
คนเดมิเช่นทีเ่ป็นมา… หรืออาจ… แย่กว่า… กเ็ป็นได ้

 วนัเวลา จึงเป็นโอกาส ( ท่ีพระเจ้าเมตตาประทานให้)… และโอกาสกเ็ป็นต้นทุน 
เพ ือ่ใหเ้ราท าชวีติใหด้ขี ึ้นในทุกดา้น… เรายงัมพีระหรรษทานของพระเจา้ เกื้อกูลและ
หล่อเล ี้ยงเรา 

 เป็นทีช่ดัเจนแลว้ว่า คริสต์มาสปีน้ีจะแตกต่าง…. และนี่กเ็ป็นโอกาสใหช้าวโลกพนิิจ 
ไตร่ตรอง มองใหเ้หน็ มติิทีล่กึล ้าของการบงัเกดิเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจา้…. จงพาใจ
ของเราเขา้ถงึความรักของพระเจา้…. จงน าชวีติของเรา เขา้สู่เสน้ทางแทจ้รงิแน่นอน คอื
ชวีติทีเ่ป็นนิรันดร โดยทางพระเยซูคริสตเจา้ 

 คริสต์มาสปีนี้  หลายประเทศในโลก ลอ็คดาวน์ประเทศ… ลอ็คขา้มปี…. อกีหลาย
ประเทศยงัไม่กลา้วางใจนัก จงึประกาศใชก้ฎเขม้งวดในทุกระดบั…. 

 พีน่้องครับ โลกของเราทุกวนัน้ีมนัเลก็มาก…. เหนือสุดไมเ่คยอยู่ห่างไกลจากใต้สุดอกี
แลว้….. และจากตะวนัออกไปสุดเขตแดนตะวนัตก กห่็างไกลกนัเพยีงเส ี้ยวนาท ีหรือ
เพยีง 2-3 วนิาทดี้วยซ ้า…. แต่… ส่ิงเดียวท่ีดเูหมือนยงัห่างไกลกนัมาก คือ หัวใจ
ของเรากบัเพือ่นมนุษย์… และหวัใจของเรากบัพระเจา้…. ท ายงัไงกนัดีล่ะ 

 ในมุมสงบของบา้นเรา… ของวดัเรา… จงเปิดใจท าให้ - คริสต์มาสเป็นจริงสกัครัง้ 
จงตระเตรียมจติใจตนเอง… จงจดัเตรียมม ื้อคริสต์มาสในครอบครัวสกัม ื้อ…. จงสร้าง
บรรยากาศคริสต์มาสในจติใจ ในครอบครัว ในแบบของเราเองใหไ้ดส้กัครัง้  

- ไม่ต้องท าอะไรให้ย่ิงใหญ ่
- ไม่ต้อง แสวงหา สแีสง 
- ไม่ต้องใช้อะไรแพง ๆ  
- ขอเพียงรวมแรงใจ แรงกายกนัในบ้าน…. แลว้ คริสต์มาส จะเป็นจริงทีนั่น่..
แน่นอน 
 

        พ่อศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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เร่ืองเล่า "คืนคริสต์มาส" 
 กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ ในหมู่บา้นเลก็ๆแห่งหนึ่ง ในฝรัง่เศส มเีดก็หญงิคนหนึ่งชือ่ว่า พคิโคลา 

เธอเป็นเดก็หญงิทีน่่าสงสารเพราะเธอไมม่พี่อ เธออยู่กบัแม่เพยีง 2 คน ทัง้สองนัน้ยากจนมาก เชือ่ไหม
ครับว่าหนูน้อยพคิโคลาไม่เคยมตุ๊ีกตาหรือของเลน่ชนิดใดๆ เลย ชีวติของเธอส่วนใหญ่ต้องต่อสูก้บัความ
หนาวและความหวิ 

วนัหนึ่ง คุณแม่ของหนูน้อยพโิคลาลม้ป่วยจนลุกไม่ได ้ หนูน้อยพคิโคลาจงึต้องท างานทุกอย่างใน
บา้นเอง และต้องพยายามใชเ้วลาใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะมากได ้ ในการถักถุงเทา้ใหเ้สร็จ เพือ่จะน าไปขายใหไ้ด้
เงินมาซื้ออาหารใหแ้ม่และตนเอง น่าสงสารจรงิๆ นะ ขณะทีน่ัง่ถักถุงเทา้เพือ่เอาไปขาย หนูน้อยพโิคลา
ไม่มถุีงเทา้ทีจ่ะสวมใส่ จนเทา้ทัง้สองขา้งของเธอมสีคีล ้าๆ เนื่องมาจากความเยน็ 

วนัคริสต์มาสใกลเ้ขา้มา หนูน้อยพคิโคลาพูดกบัคุณแม่ว่า "คุณแม่คะ ปีนี้ คุณตาซานตาคลอส จะ
เอาอะไรมาใหเ้ป็นของขวญัของหนูกไ็ม่ทราบนะแม่? หนูไม่มถุีงเทา้ทีจ่ะแขวนไวท้ีเ่ตาผงิเสยีดว้ยสคิะ เอ..
หนูว่าหนูจะเอารองเทา้ไมว้างไวท้ีห่น้าเตาผิงแทน คงจะไดน้ะคะ" 

"ลูกรักจ๊ะ แม่ว่าปีนี้ เราอย่าพูดกนัเรือ่งของขวญัเลยนะ" แม่พูด "ถ้าเพยีงแต่เรามขีนมปังแต่พอกนิ
เรากค็วรจะดใีจมากๆแลว้" แต่หนูน้อยพคิโคลาไม่ยอมเชือ่ว่าคุณตาซานตาคลอสจะลมืเธอ 

ถึงเยน็วนัคริสต์มาส พคิโคลาเอารองเทา้ไมข้า้งหนึง่ของเธอไปวางไวท้ีพ่ ื้นหน้าเตาผงิ แลว้จงึไป
นอนดว้ยความคดิว่า จะฝันหาคุณตาใจดอีว้นๆใส่เส ื้อสแีดง หนวดขาวๆ นัง่
ลอ้เล ือ่นลากดว้ยกวางเรนเดยีคนนัน้ 

คุณแม่นัน้เลา่ มองไปทีร่องเทา้แลว้เศร้าใจ เพราะไม่รู้ว่าจะหาอะไรมา
ใหลู้ก และคดิไปว่าลูกน้อยคงผิดหวงัมากในตอนเชา้ ถ้าไมเ่หน็อะไรใน
รองเทา้ แต่คุณแม่กไ็มรู่้จะท าอย่างไร ไดแ้ต่นัง่ถอนใจ 

เชา้วนัต่อมา หนูน้อยพคิโคลาตื่นนอนแต่เชา้ รีบวิง่ไปยงัรองเทา้ไม ้
ขา้งนัน้ ในรองเทา้นัน้ พคิโคลาเหน็ดวงตาแจ๋วแหววคู่หนึ่งก าลงัจอ้งมายงั
เธอ 

อา...ใช่แลว้ มนัเป็นตาของนกกระจอกเลก็ๆ ตัวหนึ่ง (ซ ึง่หนีความหนาว บนิลงมาทางปล่องไฟ 
แลว้มานอนอยู่ในรองเทา้ไมห้น้าเตาผิงนัน้) พคิโคลาดใีจเป็นทีสุ่ด อุม้นกน้อยขึ้นไปไวท้ีท่รวงอก ร้อง
เพลงและเต้นร าไปมาดว้ยความยนิดี 

ดูนี่ซคิะ ดูนี่ซ ิคะ คุณแม่ขา" เธอพูดขึ้นอย่างตื่นเต้น "ของขวญัคริสต์มาสของหนูอยู่น่ีไงคะ คณุ
ตาซานตาคลอสเอามาให้หนู" พคิโคลาเต้นระบ าไป ร้องเพลงไปอย่างมคีวามสุข พรอ้มกบัโอบอุม้นก
น้อยในอุง้มอืลูบไลม้นัไปมาเบา  ๆ

ตลอดฤดูหนาวอนัยาวนานนัน้ เธอเฝ้าทนุถนอม เล ี้ยงดูนกกระจอกตัวนัน้เป็นอย่างด ี เม ือ่ถงึฤดู
ใบไมผ้ล ิ เธอเปิดหน้าต่างและปล่อยมนับนิออกไป นกบนิไปยงัป่าใกล ้ๆ นัน้ แต่มนัไปแลว้ไม่ไปลบั มนั
ชอบทีจ่ะบนิกลบัมาร้องดว้ยเสยีงอนัไพเราะทีห่น้าบา้นของหนูน้อยพคิโคลาเสมอๆ 
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Charlie Chaplin told the audience a wonderful joke and all the people started laughing...  
วนัหนึ่ง ชาร์ล ีแชปลนิ เล่าเรื่องตลกมากเรื่องหนึ่งแก่ผูฟั้ง แลว้ผู้คนทัง้หมดกห็วัเราะ 
Chapline repeated the same joke and only few people laughed..????  
พอเล่าจบ ชาร์ลกี ็เล่าเรื่องตลก เรื่องเดมิซ ้าอกีครัง้ คราวนี้มคีนหวัเราะออกมาน้อยมาก 
He again repeated the same joke but this time no one laughed...??????  
เขาเริ่มเล่าเรื่องตลกเรื่องเดมิซ ้าเป็นครัง้ทีส่าม คราวนี้  ไม่มใีครหวัเราะเลย 
Then he told these beautiful lines...;  
แลว้เขากพ็ูดส ิง่ทีส่วยงามต่อไปดงันี้ 
"when you cannot laugh on the same joke again and again...  
then why do you cry again and again on the same worry"  
เม ือ่คุณไม่สามารถหวัเราะใหก้บัเรือ่งตลกทีเ่ล่าซ ้า แลว้ท าไม คุณถึงร้องไหใ้หก้บัเรื่องเศรา้เก่าๆ 
ไดเ้รื่อยๆ ล่ะ 
So enjoy your every moment of life..!!  
Life is beautiful??????  
Today is a good day to recollect his 3 heart-touching statements:-  
จงมคีวามสุขในทุกขณะ 
เพราะชวีติเป็นสิง่สวยงาม 
และวนันี้ เป็นวนัดทีีจ่ะร าลกึถึงส ิง่ทีเ่ขาไดก้ล่าวไว ้3 อย่าง  
(1) Nothing is permanent in this world, not even our troubles.  
หนึ่งคอื ไม่มอีะไรจรีงัในโลกใบนี้  แมก้ระทัง่ปัญหาของเรา 
(2) I like walking in the rain, because nobody can see my tears.  
สองคอื ฉันชอบเดนิท่ามกลางสายฝน เพราะจะไม่มใีครมองเหน็น ้ าตาของฉันไดเ้ลย 
(3) The most wasted day in life is the day in which we have not laughed.  
สามคอื วนัทีเ่ราสูญเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ คอืวนัทีเ่ราไม่ไดห้วัเราะออกมาเลย 
Keep smiling and pass to everyone 


